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إنقاذ المصارف من خالل استخدام المال العام لن يفيد إاّل قّلة من 
أصحاب االمتيازات، في مقابل تقويض حقوق غالبّية اللبنانيين.

يحتّل النقاش الدائر حول توزيع الخسائر يف القطاع املايل الصدارة ُمجّدًدا، ومعه جّددت السلطتني املالّية 
والسياسّية ضغوطها من أجل استخدام أصول الدولة1 لتغطية خسائر القطاع املرصيف.

يف الواقع، لن يفيد هذا اإلقرتاح إّل فئًة محدودًة من كبار املودعني ومساهمي املصارف. يتّسم هيكل 
توزّع الودائع برتكّز شديد، إذ يستحوذ أقّل من %1 من املودعني عىل مجمل الحسابات التي تزيد قيمتها 

عن 200 ألف دوالر. وبالتايل لن يكون االستخدام املبارش لألصول العاّمة سوى عمليّة نقٍل للرثوة إىل أغنى 
رشيحٍة يف املجتمع، وهي سياسية توزيع عكسيّة ُمجحفة، من شأنها زيادة الالمساواة يف مجتمعٍ تشوبه 

مستوياٌت قياسيّة منها.

تنطوي هذه املقاربة عىل تأثريات كارثّية عىل عموم اللبنانيني. أكرث من نصف السّكان ال ميلكون حساباٍت 
مرصفيّة. لذلك، سوف يجرّد هذا الخيار  املجتمع من املوارد االسرتاتيجيّة التي ميكن استخدامها إلعادة 

تحريك االقتصاد، وبالتايل يُعرِّض مستقبل اللبنانينّي للخطر خدمًة ملصالح قلٍّة قليلة من املُقتدرين.

التزمت حكومة ترصيف األعامل بـ “الحّد من الستعانة باملوارد العاّمة”، وفًقا لالتفاقية عىل مستوى 
الخرباء املوقّعة مع صندوق النقد الدويل. مبعنى آخر، يرفض صندوق النقد الدويل وحكومة ترصيف 

األعامل، حتّى اليوم، خياَري بيع األصول العاّمة وإنشاء صندوٍق يستخدم عائدات هذه األصول لتعويض 
خسائر املصارف، عىل الرغم من كّل الضغوط التي ميارسها القامئون عىل القطاع املرصيف.

إّن الدعاءات املُنترشة عىل نطاق واسع عن وجوب استخدام أصول الدولة لتعويض الخسائر املرصفّية، 
تستند إىل مفهوٍم خاطئ عن مصدر هذه الخسائر. تُعدُّ سياسة تثبيت سعر الرصف، التي استمرّت برغم 

العجز الضخم يف الحسابات الخارجيّة، السبب الرئييس يف الخسائر املاليّة املُحّققة، وقد نتج عنها عجٍز غري 
مسبوٍق يتجاوز الـ 60 مليار دوالر.

يف كّل الحالت، تبقى أصول الدولة غري كافية لتغطية هذا الحجم غري املسبوق من الخسائر. تُقّدر خسائر 
القطاع املايل بأكرث من 70 مليار دوالر، يف حني يُبنّي تقييم لألصول العاّمة، أُجِري قبل انفجار األزمة، أّن 
قيمتها ترتاوح بني 11.6 و21.5 مليار دوالر2 يف حّدها األقىص. لذلك، هناك أولويّة ُملّحة إلجراء مراجعٍة 

كاملٍة واعادة تخمني لكافّة األصول العاّمة.

-1 متتلك الحكومة اللبنانية، بأشكالها املؤّسسية واإلدارية، أصواًل مختلفة، مبا فيها الرشكات اململوكة من الدولة مثل طريان الرشق األوسط وكازينو لبنان، والبنية التحتية للمواصالت مثل املطارات واملوانئ 
البحرية والعقارات، واملرافق العاّمة مثل شبكات االتصاالت ومؤّسسة كهرباء لبنان ومصالح املياه.

2- Privatization of Lebanon’s Public Assets: No Miracle Solution to the Crisis - AUB Issam Fares Institute - Albert Kostanian.
     https://www.aub.edu.lb/ifi/news/Pages/20210125-privatization-of-lebanon-public-assets.aspx

https://www.aub.edu.lb/ifi/news/Pages/20210125-privatization-of-lebanon-public-assets.aspx
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ان استمرار مصرف لبنان باستنفاذ العمالت األجنبّية وسياسة ليلرة 
د أّي حّل عملي لتوزيع الخسائر بشكٍل عادٍل. لذلك، من  الودائع ُيهدِّ

الضروري إعادة تصويب النقاش والتركيز على الحاجة الُملّحة لوضع إطاٍر 
إلعادة هيكلة المصارف بعيًدا عن استخدام األصول العاّمة.

يجب اللتزام بتوزيع الخسائر وفًقا لرتاتبّية املسؤولّيات املُعتمدة دولًيا. من هنا، تأيت أسهم املساهمني 
أواًل. وقد التزمت حكومة ترصيف األعامل باتباع تسلسٍل هرمّي لتوزيع الخسائر يبدأ بشطب رساميل 

املصارف. 

من املهّم أيًضا إخضاع مختلف رشائح الودائع وفئات املودعني لتصنيف دقيق، تُحّدد عىل أساسه 
األولويّات واملعامالت التفضيليّة باالستناد اىل قيمة الحسابات وطبيعتها: الرشكات مقابل األفراد، 

واللبنانيّون مقابل األجانب، واملّدخرات الفرديّة مقابل صناديق التقاعد.

هناك العديد من األدوات التي ميكن استخدامها أيًضا لمتصاص الخسائر، وتشمل اسرتداد األرباح 
السابقة املوزّعة عىل املساهمني يف املصارف والفوائد الطائلة املدفوعة لبعض املودعني، الهريكات 

عىل الودائع الكبرية وال سياّم ودائع أصحاب املصارف، الليلرة املحدودة والشّفافة للودائع، متديد آجال 
استحقاق الودائع )ومن ضمنها إصدار سندات طويلة األجل(، تحويل الودائع الكبرية إىل أسهٍم عادية أو 

ممتازة أو سنداٍت ثانويّة.

يجب إعطاء األولويّة لصغار املودعني وصناديق التقاعد عند توزيع املوارد املُتاحة. يُعّد ذلك التزاًما 
واضًحا بالعدالة االجتامعية، خصوًصا أنّه مل يكن لدى صغار املودعني وصناديق التقاعد خياٌر آخر سوى إيداع 

مّدخراتهم يف املصارف. وقد رّصح نائب رئيس الحكومة مؤّخرًا أّن حامية الحسابات التي تصل قيمتها إىل 
100 ألف دوالر )تشّكل %88 من املودعني( تتطلّب نحو 34 مليار دوالر.

املوارد املُتاحة باتت محدودة للغاية. أّدت العرقلة املستمرة إلعادة هيكلة القطاع املايل عىل مدار العامني 
ونصف العام املاضيني إىل استنفاد العمالت األجنبيّة بشكٍل إجرامي، وبالتايل التفريط مبا كان مُيكن إعادته 

إىل املودعني. وفًقا ملعّدل النزف اليومي بالعمالت األجنبيّة، واملُقّدر بنحو 20 إىل 30 مليون دوالر، من 
املرّجح أن تجّف العمالت األجنبيّة بالكامل بحلول نهاية العام.

أّما تعويض الودائع الكبرية فريتبط بالقدرة عىل تطبيق مبدأ الشفافّية واملحاسبة. يعتمد أي تعويض لكبار 
املودعني عىل إجراء تدقيٍق يف الودائع والتحويالت من أجل تحديد األموال الغري مرشوعة، واألموال املهّربة 

واملودعني الذين استفادوا من معاملٍة تفضيليّة، خاصة بعد ترشين األول/أكتوبر 2019 ومن ضمنهم 
أصحاب الحسابات االئتامنيّة. كام ميكن ربط التعويضات باألموال املُحّصلة مبوجب تعّقب عمليّات اإلثراء 

غري املرشوع.

يجب إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع املرصيف بشكٍل عاجٍل، عىل أّن يحرتم املبادْى املذكورة أعاله، مبا 
يسمح ببناء قطاعٍ مرصيفّ سليم، ويجب أّن يقرتن أيًضا مبراجعة جودة أصول كّل مرصف عىل ِحدة، وأّن 
يرتافق مع إصدار قانوننَي إضافينّي، هام: إلغاء الرسيّة املرصفيّة وفرض ضوابط عىل رأس املال. عامل 

الوقت أسايس، خصوًصا أّن امكانية تبّني حلوٍل عادلٍة وُممكنٍة، عىل حّد سواء، تتضائل يوًما بعد يوم.
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يجب فصل تعويض المودعين عن مسألة األصول العاّمة، التي تبقى 
سبل إدارتها أولوّية رئيسّية في المرحلة المقبلة.

مبعزل عن الجدل الدائر حول توزيع الخسائر، ل تزال عملّية إصالح إدارة األصول العاّمة أولويّة رئيسّية، 
ويجب الفصل بني املسألتني. من الرضوري إجراء مراجعٍة اسرتاتيجيٍّة لألصول العاّمة إلنشاء مناذج أعامل 

وحوكمة تتسم بالفعاليّة واالستدامة وبعيدة من منطق االستيالء عىل مقّدرات الدولة، وهو ما يسهم 
بتعظيم مساهمتها يف االقتصاد واملجتمع. يُعدُّ هذا النهج عنرًصا رئيسيًّا يف التعديل املايل املُلّح، 
ورافعًة للتأثريات غري املبارشة عىل القطاعات االقتصاديّة املُرتبطة به، عدا أنّه يولّد عوائد أكرب من بيع 

األصول يف ظّل ضائقة اقتصاديّة.

تتضّمن إدارة األصول العاّمة مجموعة متنّوعة من الخيارات، من التشغيل املبارش إىل الرشاكات بني 
القطاعني العاّم والخاّص وصوًل إىل الخصخصة. تختلف هذه اإلدارة بناًء عىل معايري عّدة، مبا فيها طبيعة 
األصول املعنية، والبيئة القطاعيّة، واالقتصاد الكّل والسياق املايل واإلطار القانوين. ل يوجد نهٌج واحٌد 

مناسٌب لكّل يش. مع ذلك، من الرضوري فصل اإلدارة وامللكيّة عن صنع السياسات والقرارات التنظيميّة. 
ه عائداته إىل الخزينة العاّمة، خياًرا  يُعّد إنشاء صندوٍق للرثوة الوطنيّة3، ويّص عىل أصول الدولة، وتُوجَّ

ينطوي عىل إيجابيّاٍت وسلبيّاٍت يجب قياسها ووضعها يف سياقها بعنايٍة. تشتمل الحجج املؤيّدة تحسني 
إدارة هذا الصندوق، من دون إغفال املخاطر التي قد تَنتُج عن وجود عيب أو ثغرة يف إنشائه قد تؤّدي إىل 

تعطّله.

ل ميكن خصخصة األصول العاّمة يف ظّل إطار الحوكمة الحايل. تشمل املُتطلّبات األساسيّة وجود 
بيئٍة تنظيميٍّة سليمٍة، وأطرًا ملكافحة الفساد وتعزيز املنافسة العادلة، وفعاليًّة يف أسواق رأس املال، 

وشفافيًّة يف إدارة املناقصات العاّمة. يف غياب هذه الرشوط املُسبقة، من املحتمل أن يؤّدي بيع 
األصول العاّمة إىل استمرار سيطرة السلطة القامئة عىل مقّدرات الدولة.

3- A National Wealth Fund Would Alleviate Lebanon’s Multiple Crises – Carnegie Middle East Center – Nasser Saïdi and Dag Detter 
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